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LA CARITAT
EN SANT JOSEPMARIA

“Els cristians estem enamorats de l’Amor: el 
Senyor no ens vol eixuts, encarcarats, com una 
matèria inerta. Ens vol impregnats del seu afec-
te!”1. Sant Josepmaria traduïa moltes vegades 
de manera lliure el verset Déu és Amor per “Déu 
és afecte”, per destacar la dimensió humana de 
la caritat cristiana.

La paraula cor a la Sagrada Escriptura al·ludeix 
a la totalitat de l’ésser humà, amb els seus afec-
tes, pensaments, desitjos, anhels i decisions. “El 
«cor» fa referència al «centre» de la persona des 
del qual brolla tot pensament i tota acció. És la 
seu de l’amor, molt més que dels sentiments, 
com de vegades afirmen alguns autors. Sant 
Josepmaria ho assenyala amb claredat: «Quan 
parlem de cor humà, no ens referim solament 
als sentiments, sinó que fem al·lusió a tota la 
persona que estima, que vol i tracta els altres. 
I, en la manera d’expressar–se dels homes, que 
han recollit les Sagrades Escriptures per tal que 
puguem entendre així les coses divines, el cor 
és considerat com el resum i la font, l’expressió 
i l’últim fons dels pensaments, de les paraules, 
de les accions. Amb un llenguatge nostre po-
dem dir que un home val allò que val el seu cor. 
(...). Quan a la Sagrada Escriptura es parla del 
cor, no es tracta d’un sentiment passatger, que 

commou o fa brollar llàgrimes. Es parla del cor 
per a referir–se a la persona que, com ho mani-
festà Jesucrist mateix, s’adreça tota ella –ànima 
i cos– a allò que considera el seu bé: perquè on 
hi ha el teu tresor, allí hi haurà també el teu cor 
(Mt 6,21)»”2.

Sant Josepmaria “va exemplificar en la seva 
vida el que significa tenir cor. Dotat de cordiali-
tat, de bon humor, d’intuïció profunda, de grans 
passions, sabia manifestar l’afecte amb concre-
ció, també material, d’atenció humana (...). El 
que traslluïa en la seva persona remetia a una 
fonamentació més profunda (...): «Estimar és 
tenir el cor gran, sentir les preocupacions dels 
qui ens envolten, saber perdonar i comprendre: 
sacrificar–se, amb Jesucrist, per totes les àni-
mes. Si estimem amb el cor de Crist aprendrem 
a servir, i defensarem la veritat clarament i amb 
amor»” 3.

 1    Josepmaria Escrivà, Amics de Déu, Rialp, Madrid 2002,         

     núm. 183.
2  Ugo Borghello, Diccionario de san Josemaría, veu “Cor”,      

    amb citació de Josepmaria Escrivà, És Crist que passa,           

    Rialp, Madrid 2002, núm. 164, Monte Carmelo 2013, 

    pàg. 280.
3   Ibidem, amb citació d’És Crist que passa, núm. 158.
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BIOGRAFIA

Sant Josepmaria Escrivà va néixer a Barbastre (Espanya) el 9–I–1902. Va ser ordenat sacerdot a 
Saragossa el 28–III–1925. El 2–X–1928 va fundar, per inspiració divina, l’Opus Dei. El 26–VI–1975 va 
morir sobtadament a Roma, després d’haver mirat amb immens afecte per última vegada una imatge 

de la Verge que presidia l’habitació de treball. En aquest moment l’Opus Dei estava estès pels cinc 
continents, i comptava amb més de 60.000 membres de 80 nacionalitats, al servei de l’Església amb el 
mateix esperit de plena unió al Papa i als bisbes que va viure sempre sant Josepmaria Escrivà. El Sant 
Pare Joan Pau II va canonitzar el fundador de l’Opus Dei a Roma, el 6–X–2002. La seva festa litúrgica 

se celebra el 26 de juny. El cos de sant Josepmaria Escrivà reposa a l’Església Prelatícia de Santa Maria 
de la Pau – viale Bruno Buozzi 75, Roma.
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El papa Francesc, a la catequesi sobre l’any de la fe, 
va afirmar que “La caritat és la major riquesa de l’Es-
glésia. Viure la comunió en la caritat significa no bus-
car el propi interès, sinó ser capaços de compartir les 
alegries i els sofriments dels germans, ser capaços de 
portar els uns les càrregues dels altres “4.

En el cinquè aniversari de la canonització de sant 
Josepmaria, Mons. Xavier Echevarría va publicar un 
article titulat La resplendor de la caritat, en què mos-
trava com el sant de l’ordinari va practicar la caritat 
tots els dies de la seva vida. Afirmava que “La caritat 
cristiana no consisteix mai en una cosa instrumental, 
no cerca obtenir altres objectius: l’amor és gratuït” 5. 
Per a sant Josepmaria, viure la caritat en la vida or-
dinària reclamava “cor gran, sentir les preocupacions 
dels que ens envolten, saber perdonar i comprendre: 
sacrificar–se, amb Jesucrist, per les ànimes totes”6.

LA CARITAT
EN L’ORDINARI

Com testificava a Solc, la caritat no s’ha d’ajustar o adequar a les necessitats d’un mateix, sinó a 
les dels altres7. Així, “Estima i practica la caritat, sense límits i sense discriminacions, perquè és la 
virtut que ens caracteritza als deixebles del Mestre. –Tanmateix, aquesta caritat no et pot portar 
–deixaria de ser virtut– a esmortir la fe, a treure les arestes que la defineixen, a dulcificar–la fins 
convertir–la, com alguns pretenen, en una cosa amorfa que no té la força i el poder de Déu”8.

La doctrina de sant Josepmaria al voltant de la caritat es basa en l’amor de Crist, “l’amor de Jesús 
als homes és un aspecte insondable del misteri diví, de l’amor del Fill al Pare i a l’Esperit Sant”9. 
Com a virtut, la caritat està cridada al progrés, a l’augment, a créixer; d’aquí que sant Josepmaria 
sostingui que seria ingenu pensar que les exigències de la caritat es compleixen amb facilitat: sem-
pre hi cal l’afany personal10.

 4    Papa Francesc, Audiència general, Roma 8.X.2013
5     ABC, 6 d’octubre de 2007.
6       És Crist que passa, núm. 158.
7       Cfr. Josepmaria Escrivà, Solc, Rialp, Madrid 2002, núm. 748.
8      Josepmaria Escrivà, Forja, Rialp, Madrid 2002, núm. 456.
9      És Crist que passa, núm. 169.
10    Cfr. Juan Ignacio Ruíz Aldaz, Diccionario de san Josemaría Escrivá de Balaguer, Veu “Caritat”, pàg. 198.
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“No posseïm –assenyalava sant Josepmaria– 
un cor per a estimar Déu, i un altre per a esti-
mar les criatures: aquest pobre cor nostre, de 
carn, estima amb una afecció humana que, si va 
unida a l’amor de Crist, és també sobrenatural. 
Aquesta, i no cap altra, és la caritat que hem de 
conrear en l’ànima”11.

A la primera semblança sobre sant Josepmaria, 
apareguda l’any següent de la seva mort, Salva-
dor Bernal va escriure: “Tal com expressava al 
setembre de 1975 don Álvaro del Portillo, un 
dels trets capitals de l’esperit del fundador de 
l’Opus Dei «era precisament aquest merave-
llós encadenament, en un cor tan gran, en una 
ànima que va volar tan alt, amb l’amor al que és 
petit: al que s’adverteix només per les pupil·les 
que ha dilatat l’amor»”12. 
 
“Aquest cor gran i apassionat, que tan fàcilment 
s’identificava amb el patiment aliè, va patir fora 
mida en els anys quaranta, perquè les tremen-
des injustícies que va patir ofenien Déu, con-
fonien moltes persones i empecataven l’ànima 
dels qui les cometien. El fundador de l’Opus 
Dei, que sabia estimar, va callar, perdonar i va 
resar, traient importància al seu heroisme”13.
 
“El cor del fundador de l’Opus Dei era de debò 
patern. Per això comprenia molt bé els senti-
ments de tots els pares. I per això tenia sempre 
en compte les famílies dels membres de l’Obra. 
Quan les necessitats de la feina els portaven 
lluny, els animava sempre a escriure’ls sovint i 
donar-los bones notícies, que els fessin partí-
cips de la seva alegria: ja que la joia del fill és el 
que més alegra el cor d’uns pares”14. 

Aquesta relació entre la caritat i les altres vir-
tuts va ser tractada àmpliament per sant Jo-
sepmaria. “Persuadiu–vos que un cristià, si de 
veres vol actuar rectament, de cara a Déu i de 
cara als homes, necessita totes les virtuts, si 
més no en potència. Pare, em demanareu: i de 
les meves febleses, què? Jo us respondré: ¿que 
potser no guareix un metge que estigui malalt, 
encara que el mal que l’afligeix sigui crònic?; ¿li 
impedirà, la seva malaltia, de prescriure a d’al-
tres malalts la recepta adient? És clar que no: 
per guarir, li basta posseir la ciència oportuna i 
posar–la en pràctica, amb el mateix interès amb 
què combat el mal propi”15.

Moltes més manifestacions de la caritat ente-
sa i practicada per sant Josepmaria es recullen 
en la recent biografia Que solo Jesús se luzca16. 
Il·lustrada amb més de 300 fotos, mapes, in-
fografies i textos autògrafs, facilita sintonitzar 
amb la seva vida a través de moltes imatges 
vives.

11    Amics de Déu, núm. 229.
12    Salvador Bernal, Mons. Josemaria Escrivá de Balaguer.  
      Apuntes sobre la vida del fundador del Opus Dei, Rialp, Ma- 

      drid, 1976, pp. 116-117.
13    Ibid., pàg. 254. 

14    Ibid., pàg. 41.
15    Amics de Déu, núm. 161.
16   Jesús Gil-Enrique Muñíz, Que solo Jesús se luzca. Bio-
      grafía ilustrada de san Josemaría, fundador del Opus Dei,                    
     Fundació Studium, Madrid 2019, pp. 465 
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“No hi ha cor (...) que no amagui, talment el caliu 
dins la cendra, una brasa de noblesa. I quan he 
colpejat en aquests cors, d’un a un, tot sol i amb 
la paraula de Crist, sempre han respost”17. Un 
dels ensenyaments de sant Josepmaria és que 
les virtuts humanes componen el fonament de 
les sobrenaturals, perquè fomenten les disposi-
cions necessàries per als actes propis d’aques-
tes, especialment els que es refereixen a la ca-
ritat.

La citació anterior s’inclou en una homilia de 
1941 que es va publicar precisament amb el 
títol de “Virtuts humanes”. Allà hi considera 
entre altres: la fortalesa, serenitat, paciència, 
magnanimitat, laboriositat, diligència, veracitat, 
senzillesa, naturalitat, etc. Quan parla de la pru-
dència, l’anomena “saviesa de cor que orienta i 
regeix moltes altres virtuts”. En practicar–les, 
“”el cristià és un més dins la societat, però del 
seu cor desbordarà el goig de qui es proposa 
complir, amb l’ajut constant de la gràcia, la Vo-
luntat del Pare. I no se sent víctima, ni dismi-
nuït, ni coartat. Camina amb el cap alt, perquè 
és home i és fill de Déu. La nostra fe confereix 
tot el seu relleu a aquestes virtuts (...). Per això, 
qui segueix Crist és capaç –no pas per mèrit 
propi, sinó per gràcia del Senyor– de comunicar 
als qui l’envolten allò que a vegades pressenten, 
bé que no arribin a entendre–ho: que la verita-
ble felicitat, l’autèntic servei al proïsme, depèn 
només del Cor del Nostre Redemptor, perfectus 
Deus, perfectus homo.”18

“Em fa una profunda alegria considerar que 
Crist ha volgut ésser plenament home, amb 
una carn com la nostra. M’emociona contem-
plar la meravella d’un Déu que estima amb cor 
d’home”19.

El que podem considerar una jaculatòria 
adreçada a Jesús: “Dona’ns un cor a mida del 
Teu” són les paraules finals del n. 813 de Solc, 
que es refereix a la humanitat del Senyor: “ Grà-
cies, Jesús meu!, perquè has volgut fer–te per-
fecte Home, amb un Cor amant i amabilíssim, 
que estima fins a la mort i pateix; que s’omple 
de goig i de dolor; que s’entusiasma amb els 
camins dels homes, i ens mostra el que duu al 
Cel; que se subjecta heroicament al deure, i es 
condueix per la misericòrdia; que vetlla pels po-
bres i pels rics; que té cura dels pecadors i dels 
justos...  –¡Gràcies, Jesús meu, i dona’ns un cor 
a mida del Teu!” 20.

17   Amics de Déu, núm. 74.
18    Ibid, núm. 93.
19     És Crist que passa, núm. 107.
20     Solc, núm. 813.

Jesús: "Dona’ns un cor

a mida del Teu"

C A R I TAT  S E N S E  L Í M I T S
P R A C T I C A R  L A04
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Trobar casa

El meu marit i jo necessitàvem trobar una casa 
en dues setmanes. Amb l’entrebanc de trobar 
alguna cosa adient a les nostres possibilitats i a 
Anglaterra... Vam començar a resar la novena a 
sant Josepmaria i durant el cap de setmana ens 
vam posar a buscar a pàgines d’allotjaments; als 
dos dies vam anar a veure’n dues i la segona es-
tava al nostre abast econòmic, i just a la banda 
del nostre lloc de treball. Avui hem anat per fi a 
parlar amb la immobiliària i lliurar la paperassa, 
la setmana vinent començarem la mudança. Es-

tem feliços. Déu mai defrauda.

A.B.

Va desaparèixer la febre

Recentment estava de viatge a la R.D. Congo, 
amb la finalitat de supervisar uns projectes que 
es desenvolupen en aquell país. Estant a Ngan-
danjika vaig patir una febre forta d’origen inde-
terminat, que em va produir un gran malestar 
general. El problema és que a l’endemà havia 
d’agafar el vol intern des Mbuji Mayi a Kins-
hasa i per poder viatjar cal passar un control 
mèdic de temperatura corporal. Amb la febre 
no podria viatjar i això suposava un gran con-
tratemps, ja que hauria de canviar altres bitllets 
de vol i prolongar l’estada en aquell país. Estant 
en aquestes condicions, em vaig encomanar a 
sant Josepmaria demanant–li que superés el 
procés febril a temps de poder viatjar. Després 
de passar tota la nit amb febre i en entreson, en 
llevar–me al matí em vaig adonar que la febre 
havia desaparegut totalment. Vaig poder aga-
far el vol sense problemes i després empalmar 

amb el de Kinshasa.

J.P.P. 

Agraïment a sant Josepmaria

Vull posar en el seu coneixement que 
agraeixo infinitament la intercessió 
d’aquest bell sant quan vaig començar 
amb dolors forts d’articulació; vaig ser 
diagnosticada amb la síndrome de Ray-
naud, que no em permetia treballar, i al 
cap d’un any, després d’encomanar–me 
molt a ell, vaig tornar a les meves activi-
tats normals. El vaig conèixer per una ami-
ga que va patir un vessament cerebral del 
qual se’n va sortir també per intercessió 

de sant Josepmaria.

Tot a glòria de Déu!

A.M.

FAVORS
DE SANT JOSEPMARIA05
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Em va salvar la feina

Soc fotògraf i el cap de setmana vaig realit-
zar el reportatge de dos casaments, dissab-
te i diumenge. Dilluns vaig arribar al meu 
estudi per descarregar les imatges. Sempre 
treballo amb dues càmeres amb òptiques di-
ferents; el fet és que vaig descarregar totes 
les imatges de la primera, i tot perfecte. Però 
al ficar la targeta de la segona, l’ordinador no 
la llegia; la trec, la fico de nou i res, em vaig 
començar a posar nerviós; no la va llegir la 
segona vegada, la vaig treure de nou i la vaig 
ficar en tres ordinadors diferents, i res. Ja 
em temia el pitjor, vaig reiniciar el meu or-
dinador i res: no llegia. En la meva desespe-
ració li vaig demanar a sant Josepmaria que 
m’ajudés, després vaig ficar un cop més la 
targeta, i tot seguit l’ordinador la va llegir; no 
podia creure el que estava passant: sant Jo-
sepmaria em va escoltar i la seva intercessió 
va servir per salvar la meva feina, estava fe-
liç perquè havia recuperat les imatges, però 

més perquè el nostre Pare em va escoltar.

N.S.

Va cobrar els seus deutes

Una amiga treballava en una empresa que va 
tancar, deixant molts treballadors al carrer i 
amb uns mesos sense cobrar. La seva situació 
econòmica no era bona, i com a conseqüència 
no podia pagar la casa on vivia, ja que no hi arri-
bava amb el sou del seu marit... L’amo la va ame-
naçar de fer–la fora. Em va trucar buscant una 
ajuda econòmica que no podia oferir–li, però li 
vaig dir que ho encomanés a sant Josepmaria, 
perquè feia molts favors; que jo també ho faria. 
Al cap de pocs dies em va trucar dient que li ha-
vien pagat els mesos que li devien, va poder pa-
gar el lloguer i es va solucionar la situació. Tant 
ella com el seu marit estan molt agraïts a sant 

Josepmaria i continuen resant–li.

J.D.

Oh Déu, que per mediació de la Verge 
Santíssima atorgàreu a sant Josep-
maria, sacerdot, gràcies innombra-
bles, escollint–lo com a instrument 
fidelíssim per fundar l’Opus Dei, camí 
de santificació en el treball profes-
sional i en l’acompliment dels deures 
ordinaris del cristià: feu que jo sàpiga 
també convertir tots els moments 
i circumstàncies de la meva vida en 
ocasió d’estimar–vos, i de servir amb 
alegria i amb senzillesa l’Església, el 
Sant Pare i les ànimes, il·luminant els 
camins de la terra amb la lluminària 
de la fe i de l’amor. Concediu–me per 
la intercessió de sant Josepmaria el 

favor que us demano...

(demani’s).

Així sia.

Parenostre, Avemaria i Glòria.

ORACIÓ



Aquest Full informatiu es distribueix gratuïtament. Els qui desitgin ajudar, amb les seves almoines, a les despeses 
d’edició d’aquesta publicació, poden enviar donatius per gir postal a l’Associació de Cooperadors de l’Opus Dei, carrer 
Alcántara 59, 6è D. 28006 Madrid. També es poden enviar per transferència al compte bancari de l’Associació 
de Cooperadors de l’Opus Dei, amb IBAN número ES53 2100 1547 7502 0024 4065 i BIC, CAIXESBBXXX a 
CaixaBank o per altres mitjans.

Disseny, maquetació, redacció i coordinació: Abascal Comunicació

Institut Històric sant Josepmaria Escrivà

L’”Institut Històric sant Josepmaria Escrivà” (www.isje.org/it/), erigit l’any 2001 i amb seu a Roma, 
té com a finalitat la promoció d’estudis històrics sobre sant Josepmaria Escrivà de Balaguer. Amb 
aquest propòsit, l’Institut es fa càrrec de la publicació de l’edició de l’Opera omnia de sant Josep-
maria.

La “col·lecció d’obres completes” és un projecte en cinc sèries: la I inclou les obres publicades, en 
11 volums, dels quals ja n’han estat impresos 7 toms; la sèrie II inclourà les Instruccions i cartes 
pastorals; la III, l’epistolari; la IV els autògrafs; i la V, la predicació oral, del qual ja se n’ha editat el 
primer volum el 2017. La quantitat i diversitat dels textos, que il·lustra aquest breu enunciat de 
les sèries, implica que el treball de preparació i edició requerirà un cert temps. Fins a la data, s’han 
publicat les edicions criticohistòriques següents:

Sobre l’origen i 
valor teològic de 
les 999 considera-

cions de l’obra.

Segon volum de 
les obres comple-

tes.

Entrevistes amb 
el fundador i trets 
de l’esperit i l’acti-

vitat de l’Obra.

Amb divuit homi-
lies del fundador.

Exhaustiu treball 
crític i comentari 
jurídic del text ori-

ginal.

Xerrades imparti-
des a fidels que vi-
vien a Roma entre 

1954 i 1975. 

Onze peces breus 
escrites entre 

1927 i 1974.

Sobre les virtuts 
teologals i natu-

rals.


